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VII. BÖLÜM 

 
              DEMOGRAFİ  

 
 

     DEMOGRAFİNİN TARİHİ  

 

Demografi, belirli bir bölgede belirli bir anda yaşayan bireylerin oluşturduğu 

kitleye nüfus; insanın nüfusunun büyüklüğü, yapısı ve gelişimi açısından inceleyen 

bilim dalına nüfusbilim (demografi) denmektedir. Nüfusbilim araştırmalarında nüfus 

artış hızı, doğurganlık ve ölümlülük oranları, yaş ve cinsiyet gruplarına ve nüfus 

yerleşme birimlerine göre nüfusun dağılımı, göçler gibi birçok bilgi genellikle karmaşık 

teknikler kullanılarak elde edilmektedir. Bu nedenle demografi insan toplumlarının 

analiz etmekte ve istatistiksel olarak da tanımlamaktadır. ( Emiroğlu; Aydın 2003: 211 ) 

 

Çamlıca köyünün demografik yapısı kısaca Grafik-1 deki nüfus piramidinde 

gösterilmiştir. 

 

AİLE VE HANE HALKI  

            Aile nedir? 

 İnsan ailesi bir kadın ,kadının bakmakla yükümlü olduğu çocuklar ve evlilik 

yada kan bağı yoluyla üye olan yetişkin bir erkekten oluşan bir gruptur.Çocukları ile 

birlikte bir tek çiften oluşan aile türünün yanı sıra ,erkek ve kız kardeşlerden ve onların 

çocuklarından oluşan büyük bir grubu meydana getiren aile türleri de vardır.Ailenin 

aldığı özgün şekil;farklı sosyal tesirler ve oligarşik şartlarla ilişkilidir. 

 

            Aile va hane halkı arasındaki fark nedir? 

 

 Haneler; içinde ekonomik üretim ,tüketim,miras,çocuk yetiştirme ve barınmanın 

düzenlenip gerçekleştirildiği temel birimlerdir.İnsan topluluklarının büyük bir 

çoğunluğunda haneler aileleri içerir.Buna rağmen hanenin bazı üyeleri ;ailenin inşa 

edildiği çevrenin akrabaları olabilir veya aile fertlerinden herhangi birisi ile akrabalık 

ilişkisi bulunmayabilir.Bazı toplumlarda da hane üyeleri birbirleri ile akraba da 

olmayabilir.Hane üyeleri arasında kan bağı şartı yoktur.Aile tüm toplularda mevcut 
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olmasa da hane;ekonomik üretim ve tüketim ,miras ,çocuk bakımı ve barınma gibi 

faaliyetlerin organize edildiği yer olarak evrenselliğini muhafaza etmektedir.Bir çok 

toplumda ,hane halkı tek bir ailenin fertlerinden oluşmaktadır.Fakat farklı hane 

tiplerinin de varlığı unutulmamalıdır.Hane halkı arasında ailenin yakın akrabaları 

olabileceği gibi ,ev işlerini gören,servis elemanları yada temizlikçiler olabilir.Bu tür 

ailelere örnek olarak zengin aileler ve kraliyet sarayları gösterilebilir.İnsan toplumunda 

aile evrensel olmasa bile hane halkının temelini aile oluşturur.(Haviland 2002:289,298) 

 

HANE BAŞKANI KAVRAMI 

 

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde görülebileceği gibi Çamlıca köyündeki 

hanelerin hepsinde bir hane başkanı yer alır. Bu statüyü daha çok erkekler üstlenmiş 

durumdadır. Hane başkanı statü sahipleri, ailenin güvenliğini, refahını, huzurunu, 

ekonomik rahatlığını sağlamak gibi görevlerde liderliği üstlenmiştir. Türkiye’de daha 

çok erkeklerin tekelinde olan bu statüye kadınlar ancak  ya eşleri öldüğünde ya da buna 

benzer durumlarda sahip olabilmektedirler ki bu köy içinde durum bundan pek de farklı 

değildir.  Araştırmanın ana ayrımı genç ve yaşlı hane başkanları olarak belirlenmiş; 55 

ve daha genç gruba genç hane başkanları, 56 yaş ve daha yaşlı gruba yaşlı hane 

başkanları denilmiştir.  

 

Çamlıca Köyü, Gazipaşa ilçesine 24 km. uzaklıkta olup 51 haneli ve toplam 221 

nüfusa sahip bir köydür. Köy, ne göç alan ne de göç veren bir yapıya sahiptir. Bu 

nedenle gelişmeye kapalı kalmış, kendi yapıyla kavrulan bir köy görünümü çizmektedir.  

 

ÇAMLICA KÖYÜNDE HANE BÜYÜKLÜĞÜ 

 

Tablo: A1 de 51 hane üzerinden nüfus büyüklüğü incelendiğinde genç hane 

başkanlarının en az 2 en fazla 8, yaşlı hane başkanlarının ise en az 1 en fazla 11 kişiden 

oluştuğu görülmektedir. Yaşlı hane başkanlarının daha kalabalık nüfusa sahip olduğu 

görülmektedir. Köy nüfusunun artması büyük oranda evlilikler sonucunda olmaktadır. 

Çamlıca  köyü sabit nüfus taşıma özelliğini korumaktadır. Çevre köyler çalışma amaçlı 

dışarıya pek çok göç vermişken,Çamlıca köyü toplam 51 hane olup,221 kişilik nüfusu 

ile yaz kış köyde yaşama özelliğini korumaktadır.( Tablo:A-1) Yaz aylarında köyün bir 

kısmı hep birlikte bağlı oldukları yaylaya çıkıp yaz mevsimini burada geçirmektedir.  



 69

 

Tablo:A-2’ ye bakıldığında % 96’ sının kadın+erkeklerden oluştuğu 

gözükmektedir. % 4’ ünde ise yalnız kadın yaşadığı görülmektedir. Yalnız kadın nüfusa 

sahip 2 hane, eşleri ölmüş, yaşlı kadın hane başkanlarıdır. Kadın akrabaları ve kız 

çocukları ile yaşamaktadırlar.  

 

Tablo A-3’ te hanedeki toplam erkek sayıları gösterilmiştir. Köyün geneline 

bakıldığında hanede bulunan erkek sayısının ortalamasının 1,9 ve erkek sayısının genç 

hane başkanlarında 62, yaşlı hane başkanlarında 44 olduğu görülmektedir. Genç hane 

başkanlarının hanelerinde yaşlılara oranla daha fazla erkek nüfusu bulunmaktadır.  Bu 

da erkek çocukların genç hane başkanlarının ailelerinde daha fazla bulunmasından 

kaynaklanmaktadır. Belirli bir yaşa gelen gençler evlenip kendi ailelerini kurarak 

büyüdükleri evden ayrılmakta, bu da yaşlı hane başkanlarının evlerinde daha az sayıda 

erkek çocuğun kalmasına yol açmaktadır.  

 

Tablo A-4’ te ise hanedeki kadın sayısı verilmiştir. Köyün geneline bakıldığında 

hanede bulunan ortalama kadın sayısı 2 dir. Genç hane başkanlarında 56, yaşlı hane 

başkanlarında 59 kadın bulunmaktadır. Hanelerde en az 1 an fazla 7 kadın 

yaşamaktadır. Kadın nüfusun fazla olduğu geniş ailelerde kız çocukların yanı sıra , 

gelinler, hane başkanının yada eşinin annesi , kız kardeşler  ve kız torunlar 

yaşamaktadır.  

 

       Konuşulan hane başkanlarına hanede çocuk olma durumu ve cinsiyet 

kompozisyonu  sorulduğunda 51 hanenin 40 tanesi çocuk sahibi iken 11 hanesinde 

çocuk bulunmamaktadır. Çocuk kompozisyonu incelendiğinde 13 hanede yalnız erkek, 

10 hanede yalnız kız, 17 hanede de erkek+kız çocukların birlikte bulunduğu 

görülmüştür. Evliliğin sağlamlaşması ,köydeki diğer ailelere karşı çekirdek aile düzenin 

kurulduğunu göstermek ve yaşlandıkları zaman gelecekteki yaşamın garantilenmesi 

açısından çocuk önemsenir.( Tablo: A-5)  

 

Her yöremizde olduğu gibi Çamlıca köyünde de çocuk doğurma oranları çok 

büyük  farklılık göstermemektedir. Tablo:A 6 daki toplam çocuk sayısına bakıldığında 

en az 1, en fazla 4 çocuk sahibi olunduğu görülmektedir. Yaşlı  hanelerin çoğunda eşler 

çocukların evlenmesiyle yalnız yaşar. genç hane başkanlarının daha çok geniş aile 
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tipinde yaşaması ve doğurganlık çağındaki kadınların,genç hane başkanlarının 

bulunduğu hanelerde hayatlarını sürdürmeleri nedeniyle bu hanelerde çocuk sayısı daha 

fazladır. Köy genelindeki toplam çocuk sayısı 97 olmakla birlikte bunun 61’i genç hane 

başkanlarının hanelerinde , 36’ sı da yaşlı hane başkanlarının hanelerinde yaşamaktadır. 

( Tablo:A-6)  

 

Hanedeki çocukların cinsiyetlerine göre sayıları da tablo haline getirilmiştir. 

Buna göre köydeki toplam erkek çocuk sayısı 56’ dır. Genç hane başkanlarında bu sayı 

39, yaşlı hane başkanlarında ise 17 dir. Ortalama erkek çocuk sayısı 1,7 olarak 

hesaplanmıştır. ( Tablo:A –7)  

Hanelerdeki erkek çocuklar kız çocuklara oranla fazla olması,tablo A-8 le 

karşılaştırıldığında görülmektedir. Kız çocukların erken evlenip aileden ayrılması, 

hanelerdeki   toplam kız çocuk sayısının azalmasının nedenidir. Genel toplamda 41 kız 

çocuğuna sahip olan Çamlıca köyünde, genç hane başkanları 22, yaşlı hane başkanları 

da toplam 19 kız çocuğuna sahiptir. ( Tablo: A –8) 

 

Çamlıca köyündeki hanelerin de diğer olma durumuna baktığımızda 12 hanede 

diğer olma durumu  varken 39 hanede olmaması gözümüze çarpmaktadır. ( Tablo:A – 

9) Bunların 9’ u yalnız kadın iken geri kalan 3’ ü kadın ve erkekten oluşmaktadır. 

Toplam diğer sayısına baktığımızda rakamın 27 olduğunu Tablo:A-10 da görmekteyiz.  

 

Tablo A-11 de diğer erkek sayısı gösterilmiştir. Sadece yaşlı hane başkanlarının 

hanesinde bulunan diğer erkekler, baba ve erkek kardeşler  ile erkek torundan 

oluşmaktadır. (Tablo:A-11) Diğer kadınlara baktığımızda ise bunların toplam sayısının 

23 olduğunu, kız torun, anne, gelin, kız kardeş ve kız kardeşten oluştuğunu görebiliriz. ( 

Tablo:A-12, Tablo:A-13.1) 

          Tablo :A-13’ de Çamlıca ’da ki tüm haneleri oluşturan bireylerin kimler 

olduğu görülmektedir.Buna göre en fazla yüzdeyi hane başkanları ve daha sonra da 

eşleri oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin ataerkil bir toplum özelliği taşıdığı açıkça bilinmektedir. Çalışmanın 

yapıldığı dönemde de görülmüştür ki Çamlıca köyünde de durum aynıdır. Eğer evlilik 

yapılmışsa ve eşlerin her ikisi de yaşıyorsa hane başkanın erkekten başkası olması 

imkansızdır. Erkeklerin sözü hanenin üzerinde en etkili olan sözdür ve hane ile ilgili 

tüm kararları bu kişi verir.Eğer eşlerden erkek olan ölmüşse ve kadın oğlunun hane reisi 
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olduğu haneye yerleşmemişse bu durumda hane reisi kadın olur. Elbette ki oğulları yada 

kızları yardımcı olurlar.Ancak hane ile ilgili karar alınacağa zaman kendisinden başka 

kimse söz sahibi olmaz. Tablo:A-14 de görüldüğü gibi hane başkanı erkeğin olduğu 

yüzdeler yüksektir. Genç ve yaşlı hane başkanlarının erkek olma oranı her ikisinde de % 

92’ dir. Genç hane başkanlarında 3 kadın, yaşlı hane başkanlarında ise 2 kadın hane 

başkanı bulunmaktadır.  Bunların 4 tanesinin eşi ölmüş, bir tanesinin eşi de hapiste 

olduğu için hane başkanı konumundadır.  

 

Yaş, bir kişinin dünyaya geldiği andan itibaren geçirdiği günlerin, haftaların, ay 

ve yılların sayısıdır (Kırımlı 2005: Basılmamış Ders Notları). Yaşa göre oluşturulan ana 

ayrıma dayanarak genç hane başkanlarına bakıldığında genç hane başkanlarında 

ortalama medyan yaşın 40,3 yaşlı hane başkanlarında ise 71 olduğu hesaplanmıştır. 

Köyümüzde evlilik yaşının genç olmasını en genç hane başkanlarının 20-24 yaş 

aralığındaki 1 kişi olması gözler önüne sermektedir. ( Tablo:A-15) 

 

Tablo A-16 de görüldüğü gibi tüm hane başkanlarının doğum yeri idari ayrımına 

bakıldığında tamamı  yurt içi doğumludur. İdari ayrımlarına bakıldığında ise hepsinin 

köy doğumlu olduğu gözükmektedir. ( Tablo:A-16) Tablo:A-17 ye bakıldığında bu tüm 

hane başkanlarının Akdeniz bölgesinde doğduğu görülmektedir. 

 

Hane başkanlarının eğitim durumu göz önünde bulundurulduğunda yaşlı hane 

başkanları ile genç hane başkanları arasında büyük fark olduğu görülmektedir. Genç 

hane başkanlarının % 96’ sının eğitimi varken, yaşlı hane başkanlarının % 60’ nın 

eğitimi vardır. Eğitimin az olması büyük oranda coğrafi yapı ve ekonomik şartlardan 

kaynaklanmaktadır.Genç ve yaşlı hane başkanlarının arasındaki bu büyük yüzde farkı 

hane başkanlarına göre imkanların eski yıllarda yetersiz olmasıdır. Eğitimi olmayan 

genç hane başkanlarının hepsinin okuma yazması vardır. Yaşlı hane başkanlarında 1 

kişinin okuma yazması yoktur, geriye kalan 9 kişi okur-yazar durumundadır. Bunların 

büyük çoğunluğu ilkokula başlamış ancak imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerini 

başlamadan bitirmek zorunda kalmış ya da yarım bırakarak sadece okur-yazar olmakla 

yetinmiştir.Köyde okul olmadığını,okulun uzakta olduğunu, yoların düzgün olmadığını 

söylemişler, dolayısıyla aile büyüklerinin kendilerini okula göndermediklerini 

anlatmışlardır.( Tablo:A-19)  
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Tablo :a2 Eğitim alan hane başkanları ile çalışmaya başlanılan yaş arasındaki ilişki 

 

  N 

Eğitimli 
Olan Hane 
Başkanları 

(%) 

Çalışmaya 
Başlanılan 
Ortalama 
Yaş (mdn) 

GENEL 
TOPLAM 51 78,4 10,7 

GENÇ HB 26 92,2 12,9 

YAŞLI HB 25 60,0 9,9 

 

Eğitimli olan hane başkanları ile çalışmaya başladıkları yaşı karşılaştırdığımız 

zaman, eğitimli olan hane başkanlarının daha geç çalışma hayatına atıldıklarını 

görmekteyiz. Eğitime verilen önemin artması ile birlikte, hane başkanları maddi açıdan 

tüm şartlarını zorlayarak çocuklarını okula göndermektedirler. En az ilkokul eğitimini 

tamamlayan hane başkanları, bu eğitimi tamamladıktan sonra çalışmaya başladıklarını 

yapılan sohbetlerde de belirtmiş, bir çoğu ilkokul bittikten sonra aileye yardım etmek 

için okula devam etmediklerini söylemiştir. Yaşadıkları bu mecburiyetin üzüntüsünü 

kendi çocuklarına ellerinden geldiği kadar yaşatmamaya çalıştıklarını, imkanları el 

veriyorsa çocukları okulu bırakmayı isteyene kadar okutacaklarını belirtmişlerdir. 

Kısacası eğitim, çalışma hayatına atılma yaşını erteleyen bir unsurdur.  

 

Çamlıca  köyü hane başkanlarında eğitimi olanların eğitim düzeylerine 

baktığımızda sadece genç hane başkanlarında farklı kategoriler görmekteyiz. Toplam 25 

genç hane başkanının 23’ ü ilkokul mezunu, 1 tanesi ortaokul mezunu, diğeri de lise 

eğitimini tamamlamış olan köyün imamıdır. Yaşlı hane başkanlarında eğitimi olanların 

tamamı ilkokul mezunudur. ( Tablo:A-20) 

Tablo:A-21’ de hane başkanlarının medeni durumları sorulduğunda alınan 

cevapların 90’ı  evlidir. Genç hane başkanlarında 24 evli hane başkanı,, 2 de eşi ölmüş 

hane başkanı bulunmaktadır. Yaşlı hane başkanlarında ise 23 evli, 2 de eşi ölmüş hane 

başkanı bulunmaktadır.  

        Tablo:A-22’ de hane başkanlarının çalışma durumlarına bakıldığında genç 

hane başkanlarının hepsinin , 25 yaşlı hane başkanının da 16 tanesinin çalıştığı 
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görülmektedir. Elbette ki bu çalışanlar içinde ekonomik amaçla çalışanlar yada sadece 

ev tüketimi için çalışanlar bulunmaktadır. Ekonomik amaçlı çalışanların bilgileri 

ekonomik bölümünde ayrıntılı olarak verilecektir. Yaşam şartlarının sağlanması için her 

yerde olduğu gibi çamlıca’ da da çalışmak şarttır.Ancak çalışmayan hane başkanlarının 

nedenlerinde bakıldığında 6 hane başkanının yaşlandığı için çalışmadığı görülmektedir. 

3 hane başkanı ise emekli olduktan sonra da çalışmamayı uygun görmüştür. Bu kişilerin 

iş gücü gerektiren tarla-orman işlerini erkek çocuklar yapmaktadırlar. Yaşlılıkla birlikte 

köyde iş gücü gerektiren işlerde çalışmak oldukça zorlaşır yardım edenlerin olmasıyla 

da çalışmayı bırakmaya karar verilir.( Tablo:A-22) 

Tablo:A-23’ de hane başkalarının yaptığı işlerin sayıları verilmiştir.genç hane 

başkanlarında ortalama iş sayısı 2.1, yaşlı hane başkanlarında ise 1.8 dir. Tablo  A-

23’de  köyün tamamının verilerine  bakıldığında 3 işten fazla işte çalışan hane başkanı 

görülmemektedir. 3 iş yapan hane başkanı sadece genç hane başkanlarında bulunan 5 

kişidir. Buna göre Çamlıca’ da çalışan hane başkanlarının ortalama yaptığı iş sayısı 2,0 

dir ve genç hane başkanlarının daha çok iş yapma özelliğini köyün tamamının verilerini 

içeren bu tabloda da koruduğu görülmektedir. 

 

Tablo A-24 de çalışan hane başkanlarının yaptıkları işlerin kaç tanesinin 

ekonomik olup olmadığı görülmektedir. Yapılan işlerin toplamına baktığımızda % 35’ 

inin ekonomik, % 10’ unun ekonomik değil, % 55’ inin de ekonomik+ekonomik 

olmayan iş yaptığını görebiliriz. ( Tablo:A 24) Konuşulanın ekonomik gelir elde ederek 

yaptığı iş sayısı da 55 tir ve hane başkanına düşen ortalama ekonomik iş sayısı 1.4 tür. ( 

Tablo:A 25) 

 

Tablo A-26 da bu işlerin neler olduğuna bakıldığında en fazla oranla orman, 

daha sonra tarım, ticaret, memur, hayvancılık ve şoförlük olduğunu görebiliriz. Yaşlı 

hane başkanların önceki tablolarda da görüldüğü gibi genç hane başkanlarına oranla 

daha az ekonomik iş yapmaktadır. Genç hane başkanları ekonomik durumlarını daha iyi 

bir hale getirmek ve standartlarını yükseltmek için daha fazla işte çalışmaktadırlar.  

 

Tablo A-27 de görüldüğü gibi hane başkanlarının ekonomik gelir elde etmeden 

yaptıkları işlerde verdiği cevap sayısı en fazla 2 tanedir. Ekonomik statünün dışında 

sadece ev içi üretim yapan ve hane başkanına göre ekonomik olmayan emek sarf edilen 

iş sayısı genç hane başkanlarında 20, yaşlı hane başkanlarında ise 9 dur. Genç hane 
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başkanları yaşlarının da verdiği enerji ile daha çok işe yardım etmektedir. Bu işler Tablo 

A 28’ de de gözüktüğü gibi tarım ve hayvancılıktır. Yaşlı hane başkanlarının özellikle 

tarımı ekonomik olarak yapmamasının  sebebi iş gücü gerektiren tarım işlerini daha çok 

oğullarına devretmiş olmaları yada bazılarının toprağının olmamasıdır. 

  

Tablo:A-29’ de hanelerdeki bireylerin yaşlarına bakıldığında erkek ve kadınların  

medyan yaşının 28.7 olduğu görülmektedir. Ayrıca köyde eşi ölmüş kişilerin daha çok 

kadınlar olması, kadın sayısının fazla olması gibi  sebeplerden dolayı medyan yaş 

kadınlarda daha yüksektir. Kadınlarda en yüksek frekansın toplandığı yaş aralığı 15-19, 

erkeklerde ise 20-24’ tür.  

 

Tablo A-30 da hanedeki bireylerin doğum yeri idari ayrımları  yer almaktadır. 

Her iki tabloda da görüldüğü gibi kişilerin tamamı yurtiçi doğumludur. Yurt içi idari 

ayrımlarına baktığımızda ise yine hepsinin köy doğumlu olduğu görülmektedir. A.31 de 

görüldüğü gibi Çamlıca ’da hanelerde yaşayan tüm bireyler Akdeniz bölgesi 

doğumludur.Çamlıca köyü  doğumlu kişilerin bu kadar çok olması ve köyün en yaşlı 

kişisinin bile bu köy doğumlu olması yerleşimin geçmişinin çok eskiye dayandığını 

kanıtlamaktadır.  

 

Hanede yaşayan bireylerin eğitim durumuna bakıldığında -6 ve +7  

kategorilerinin olduğu görülmektedir. 221 kişilik köy nüfusunun 15 tanesi –6 yaş, 206 

tanesi ise 7+ ve yukarısıdır. 7+ yaş aralığındaki 206 kişinin 172’ sinin eğitimi vardır.  

Eğitimi olmayan 34 kişinin 6’ sı hiç okuma yazma bilmemekte, 24’ ü sadece okuma –

yazma bilmekte, 3 tanesi ilkokul terk, 1 tanesi de ilköğretimi bitiremeden okuldan 

ayrılmak zorunda kaldığı için eğitimi yok gözükmektedir. Sadece yaşlı hane 

başkanlarının hanelerinde okuma yazma bilmeyen kişi olduğu ve bunların sadece kadın 

oldukları gözükmektedir. ( Tablo:A-33) 

 

Tablo A.34 de görüldüğü gibi eğitimi olanların düzeylerindeki  en büyük 

yüzdeler ilkokul mezunlarında görülmektedir. . Kişiler köydeki imkansızlar,maddi 

yetersizlikler ve çalışma şartlarından dolayı ilkokuldan sonra okulu bırakmak zorunda 

kalmışlardır.Ancak artık  çocuklar ve torunların imkanların yettiği kadar okutulmasına, 

şartların zorlanmasına özen gösterilmektedir. Hanede eğitimi olan bireylerin eğitim 

düzeylerine baktığımızda en çok ilk okul mezunu olduğunu, ilköğretim çağında olan 16 
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erkekten 11’ inin; 15 kızdan 13’ ünün eğitimlerine devam ettikleri okumaya verilen 

önem adına gösterebileceğimiz örneklerdir.  

Tablo A-35 de hanelerde yaşayan bireylerin medeni durumları 

gösterilmiştir.Buna göre medeni durum için +15 yaş üzerinden kategorizasyon işlemi 

yapılmıştır. Bu kişilerin medeni durumlarına bakıldığında en büyük yüzde evli 

kategorisinde bulunmaktadır. Kişiler küçük yaşlardan itibaren evlilik ve çocuk yapma 

üzerine sosyalize edildiğinden bu oranların yüksek olması hiç şaşırtıcı değildir. Köyün 

tamamında 10 eşi ölmüş hane üyesi bulunmaktadır ve eşi ölmüş olanlar kadınlardır. 

 

Tablo:A-36’ ya bakıldığında hanedeki bireylerin çalışma durumları 

görülmektedir.221 hane üyesinden %66’sı çalışırken, % 34’ ü çalışmamaktadır. Köyün 

çalışmayan nüfusunun 53’  lük payını -12 yaş altında çocuklar oluşturmaktadır. Ev 

hanımı olduğu için çalışmayan kadınlar genel toplamın % 21’ ini oluşturur. Ev 

hanımları genelde gelinler ve hane başkanının anneleridir.  

Tablo:A-36.1 de hanelerde çalışan bireylerin işlerinin ekonomik olup olmadığı  

gösterilmiştir.Bu tablo da işler ekonomik, ekonomik değil ve ekonomik+ekonomik değil 

şeklinde ayrıldığı görülmektedir. Erkeklerin %60’ı ekonomik işleri yaparken 

kadınlarında %83’ ü de  ekonomik olmayan işlerde çalışmaktadır. Tabloda da 

görüldüğü gibi kadınlar daha çok ekonomik olmayan işlerde çalışmakta, ekonomik gelir  

elde ederek yaptığı işlerin tarım ve hayvancılıktan ibaret olduğu görülmektedir. 

Kadınların ekonomik gelir  elde etmeden yaptıkları işlere tarım ve hayvancılığın 

yanında orman da eklenmektedir. Geçimlerine katkı sağlayabilmek için kadın hane 

başkanları ve hane başkanı eşi olan kadınlar ormanda da ağır işleri yapmadan hane 

geçimine iş gücü olarak katkıda bulunmaktadırlar. Hayvancılık çamlıca köyü için 

önemli bir geçim kaynağı olmamakla birlikte, bakımı genelde kadınlar tarafından 

yapılmaktadır. Hayvancılıkta çalışan kadınlar aldıkları ürünleri işlerler ve erkeklerin 

satması için hazırlarlar.  ( Tablo:A-37, Tablo:A -38, Tablo:A-39, Tablo:A -40) 

 İşlerle ilgili bilgiler ekonomi başlığı altında daha detaylı anlatılmıştır. 

 

 

 

 

 

 


